
Додаток 3
до Програми  розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги 
міста Запоріжжя на 2017 рік

1 2 3 4 5

Кількість закладів первинної медико-

санітарної допомоги
од. 8

Кількість закладів первинної медико-

санітарної допомоги, які будуть оснащені 

обладнанням довгострокового користування

од. 8

Кількість об'єктів, в яких буде проведено 

капітальний ремонт 
од. 11

Кількість об'єктів, в яких буде проведено 

реконструкцію
од. 9

Кількість лікарських відвідувань од. 2 601 149

Кількість хворих з пересадженими органами, 

які будуть забезпечені імуносупресивними 

препаратами

осіб 48

Кількість хворих дітей, які будуть забезпечені 

ферментними препаратами для лікування 

муковісцидозу

осіб 21

Кількість викликів невідкладної допомоги од. 65 861

Придбання виробів медичного призначення 

для інвалідів та дітей-інвалідів з ураженням 

опорно-рухового апарату та центральної і 

периферичної нервової системи, з ураженням 

внутрішніх органів, з онкологічними 

захворюваннями

осіб 581

Кількість хворих,  що страждають на серцево-

судинні захворювання, цукровий діабет II 

типу, бронхіальну астму

осіб 210 098

Покращення 

якості життя 

пацієнтів 

хворих на 

фенілкетонурію

Кількість хворих дітей, які будуть забезпечені 

сумішами для лікувального харчування 

хворих на фенілкетонурію

од.

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР, 

Центри ПМСД

12

Забезпечення 

медичних 

закладів міста 

первинного 

рівня 

медикаментозн

ими засобами та 

виробами 

медичного 

призначення

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР, 

Центри ПМСД

Пріоритетний 

розвиток 

первинної 

медико-

санітарної 

допомоги

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР, 

Центри ПМСД

Очікувані результати 

Програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги міста Запоріжжя                       

на 2017 рік

Найменування 

завдання

Найменування показників виконання 

завдання

Одиниц

я виміру

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

Значення 

показників 

на 2017 рік



1 2 3 4 5

Укомплектуван

ня медичних 

закладів міста 

первинного 

рівня 

кваліфікованим

и медичними 

кадрами

Забезпечення Центрів ПМСД міста 

кваліфікованими медичними кадрами до 
%

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР, 

Центри ПМСД
90

Забезпечити 

транспортуванн

я на діаліз та до 

дому пацієнтів 

із термінальною 

стадією 

хронічної 

хвороби нирок 

та тяжкою 

супутньою 

патологією 

Кількість хворих із термінальною стадією 

хронічної хвороби нирок та тяжкою 

супутньою патологією 

осіб

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР, 

Центри ПМСД

21

Виконання 

доручень 

депутатів 

обласної ради

Кількість закладів, які охоплені заходом од.

Департамент 

охорони 

здоров’я ЗМР,  

ЛПЗ

1

Секретар міської ради                                                                                                                                Р.О. Пидорич


